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SĂPTĂMÂNAAUDIȚIA

Data Ce a facut copilul dvs.?
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WEEK 25 | Listening and spoken language learning suite.
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Activități

Memoria auditivă
Aceasta este funcția principală care permite copilului dvs. să învețe limba. Poate că vă 
amintiți, în săptămânile anterioare, ați lucrat neobosit pentru a vă ajuta copilul să 
recunoasca sunetele și apoi sa atașați un sens a ceea ce a auzit. Restul săptămânilor dvs. 
se vor concentra pe construirea capacității sale de a-și aminti limbajul mai lung și mai 
complex. În această săptămână îi extindeți capacitatea de a asculta și de a-și aminti 
cuvinte foarte familiare, de la cea mai simplă poziție, la sfârșitul propozitiei, până la 
situatiile in care acestea sunt la inceputul și mijlocul propozitiilor.  De asemenea, 
treceți de la contexte familiare la contexte mai puțin familiare, pentru a vă asigura că 
copilul devine un ascultător și un vorbitor independent.
Determinați cuvintele și expresiile cele mai cunoscute

Copilul are câteva cuvinte și enunțuri pe care le cunoaște foarte bine și le înțelege 
foarte ușor. În această săptămână, sarcina dvs. este de a folosi acele cuvinte și 
enunțuri la inceputul propozițiilor și apoi la mijloc. Dacă este necesar, puteți 
evidenția acustic/prin intonație cuvântul (cuvintele) vizat, pentru a vă ajuta copilul să 
audă informații în noua poziție. Cu toate acestea, nu 
încetați ritmul vorbirii, deoarece acest lucru poate face 
mai dificilă înțelegerea pentru copilul dvs. Odată ce 
reușește cu evidențierea acustică, renunțați și 
prezentați expresiile în mod normal.

•

Exemple:•
– Nume de familie: Buni are nevoie de asta. Cred că
Buni are nevoie de asta. 
– Verbe: stai pe scaunul tău. Trebuie să
te așezi pe scaunul tău.

Scopul final este să ne amintim să 
prezentăm aceste enunțuri comune cu 
cuvinte cheie în noile poziții în 
contexte mai puțin familiare. S-ar 
putea să le puteți încerca la cabinetul 
medicului sau în timpul vizitei 
prietenilor, poate într-o plimbare sau 
la cumpărături. Amintiți-vă, scoateți 
copilul din zona lui și din zona dvs. de 
confort, în contexte cât mai 
generalizate.

Domeniul și scopul

• Realizează o memorie
auditivă cu un singur
element (substantiv,
verb, adjectiv)

– Cuvinte familiare la
începutul
propoziției

– Cuvinte familiare la
mijlocul propoziției

• Realizează o memorie
auditivă cu un
element în contexte
mai puțin familiare
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